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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak

az Országgyű lés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2011 .

évi költségvetésérő l szóló T/1498. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 5 . mellékletének 9 . Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai

uniós fejlesztési pályázatai pontja a következők szerint módosul :

„ 9 . Onkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrá s

kiegészítésének támogatása

Elő irányzat:

	

10 600,0 millió forint

Az előirányzat szolgál az önkormányzatok és jogi személyiség ű társulásaik fejlesztési célú
pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban : EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt é s

támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint az alábbi feltétele k
alapján 2011 . évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére .

2011 . évben új EU Öner ő Alap támogatási szerződés kizárólag azon beruházásokat érintően köthető,
amelyek esetén az uniós forrásról szóló támogatói döntés [legalább] a 2010. évben [megszületett .]
vagy azt követően született meg .
Az új támogatási szerződés az alábbi önkormányzati feladatok ellátását segít ő , illetve biztosító célok
esetén köthető :
- vízgazdálkodási ,
- egyes környezetvédelmi ,
- egészségügyi járóbeteg-szakellátási
célú, valamint
- a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolód ó
infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére, amely fejlesztések az
önkormányzatok, illetve társulásaik vagyongyarapodását eredményezik .
2011 . évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetv e
jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országo s
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékér ő l szól ó
240/2006. (XI . 30 .) Korm. rendeletben (a továbbíakban : 240/2006 . (XI . 30 .) Korm. rendelet)
szereplő települések ;



2

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 . (XI. 17.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: kedvezményezett térségekrő l szóló kormányrendelet) 2 . mellékletében szereplő
kistérségek területén lévő települések;

c) azon önkormányzatok, amelyek 2009 . és 2010. években az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek;
	 d) azon önkormányzatok, amelyek a Környezet és Energia Operatív Program ivóvízmin őség-javító
programban	 érintettek,	 ugvanezen	 program	 keretében	 megvalósuló	 ivóvízminőség-javító
beruházásaikhoz,

[d)] e) a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja egyetértésével a többcélú kístérség i
társulások

[da)] ea) az általuk fenntartott intézmények fejlesztéséhez ,
[db)] eb) a 240/2006. (XI . 30 .) Korm. rendeletben szereplő településeken uniós támogatásbó l
történő , fenti céloknak megfelelő fejlesztéséhez,

[e)] fD a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm űködésérő l szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont
szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek .

A pályázónak — kivéve a kedvezményezett térségekrő l szóló kormányrendelet 2 . mellékletében
szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő és a d) pont szerinti önkormányzatokat — a sajá t
költségvetése terhére legalább 10% önerő biztosítását kell vállalnia . Az adható támogatásról a helyi
önkormányzatokért felel ős miniszter dönt . A döntés az EU Önerő Alap támogatásról a fejlesztés teljes
időszakára — előre ütemezetten — történik .

Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határid őben történő megvalósítása
érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható .

Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az EU Öner ő Alap
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellen őrzésének
részletes szabályait — a fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter, valamint az államháztartásért felel ős
miniszter egyetértésével — 2011 . február 28-áig rendeletben állapítsa meg . "

Indokolá s

A közüzemi ivóvíz szolgáltatás területén fennálló vízminőségi problémák megoldására 2001-be n
országos Ivóvízminőség-javító Program került kidolgozásra, melynek alapját — a Csatlakozás i
Szerződésben rögzített időbeli eltérésekkel - az emberi fogyasztásra szánt víz min őségérő l szóló
98/83/EK Irányelv képezte . A program végrehajtása európai uniós források felhasználásával történik,
amely források a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretei között kizárólag a z
ivóvízminőség-javító fejlesztések végrehajtására 182 milliárd forint értékben rendelkezésre állnak .

A rendelkezésre álló önerő hiánya azonban a program végrehajtását akadályozza, a pályázatok
beadását még ott sem vállalják a települések, ahol már műszakilag megalapozott tervekkel ,
engedélyekkel rendelkeznek .

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 5 . számú melléklet 9 . pontja („Önkormányzatok és jogi
személyiségü társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása" )
jelenlegi szövege szerint az el őirányzat jelenleg nem minden önkormányzat számára elérhet ő .

A módosítás célja, hogy a költségvetésben a pályázatok beadásához szükséges öner ő biztosításához az
igénybe vehető hazai források rendelkezésre állásának lehetőségét megteremtse, lehetővé téve az
érintett önkormányzatok (KEOP) projektjeihez szükség önkormányzati önerőt, mely az
kedvezményezetteknél saját erőből nem áll rendelkezésre .

Budapest, 2010 . november 18 .
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